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অ�ায়-১: ভিমমা

এসএমই খাত েদেশর অথ র্ নিতম �বিি অজরন, মম রসসংান সিি তথা দাির�য িবেমাচেন গুরু� র ভিমমা পালন 
মের আসেছ। গত ১২ িডেস�র ২০১৯ তািরেখ এসএমই নীিতমালা-২০১৯ এর েগেজট �মািশত হেয়েছ।

 কুর িশ�সহ �ায় ৭৮ লাখ অিত �� (মাইে�া), �� ও মাঝাির (এমএসএমই) িশ� �িত�ান রেয়েছ।
 িজিডিপেত এসএমই খােতর অবদান �ায় ২৫ শতাসশ (এিডিব ২০১৫)।
 জাতীয় িশ�নীিত ২০১৬, িনব রাচনী অ�ীমার, স�ম প�বািষ রমী পিরম�না, রপম� ২০২১, ২০২৪ সােল 

সফলভােব এলিডিস উ�র�, এসিডিজ ২০৩০ এবস রপম� ২০৪১-এ উি�িখত সাফ� অজরেন এসএমই খাত 
গুরুন র ভিমমা পালন মরেত পাের।
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অ�ায়-২: িভশন, িমশন এবস ল�য

ুপম� (িভশন)

এসএমই খাতেম শি�শালীমর�

অিভল�য (িমশন)

দ�তা বিি, �বসা পিরেবশ উ�য়ন, সলভ অথ রায়ন, বাজার সিববা, �যি� ও উ�াবনগত সাম�র বিি

এবস মম রসসংােনর সেোগ সিির মা�েম এসএমই খাতেম শি�শালীমর�

ল�য

২০২৪ সােলর মে� জাতীয় আেয় (িজিডিপ) এসএমই খােতর অবদান িব�মান ২৫ শতাসশ েথেম ৩২

শতাসেশ উ�ীতমর�
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উে��
১। েটমসই পিরেবশবা�ব এসএমই খােতর উ�য়ন িনি�তমর�
২। অবমাঠােমা ও �া�ার উ�য়ন, নারী উে�া�া উ�য়ন এবস আিথ রম ও অ-আিথ রম েসবা �দােন সহায়ম নীিত 
��য়ন
৩। �ািত�ািনম অথ রায়ন �াি�র সেোগ বিি, আইিসুিভি�ম �যি� �হ� ও �বহার, উৎপাদনশীলতার েমৗশল 
উ�য়ন, পে�র বাজারজাতমরে� সহায়তামর�, বহৎ িশে�র সােথ এসএমই েদর সসেোগ ংাপন এবস আইনী ও  
�ািত�ািনম মাঠােমা শি�শালীমর�
৪। সরমাির-েবসরমাির অসশীদািরর (িপিপিপ) �িত�া, নতন এসএমই উে�াগ সিি (�াট র আপ) এবস সরমাির 
নীিত ও িবিব-িববান যেগাপেোগী মরা
৫। �িতেোিগতা স�মতা এবস উ�াবনীমলম সাম�র বিির লে�য গেবষ�া ও উ�য়ন মাে র�ম বিি ও 
েজারদারমর�
৬। এসএমই খােত িবরাজমান ও উ�ূত সম�াসমহ সমাবােনর িনিম� সসি�ি সমল ম��ালয়, সসংা এবস বাি�জয 
সসগঠনেম এমম �যাটফেম র িনেয় আসার লে�য মাে রমর সমি�ত �বংা গেড় েতালা।
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এসএমই খােতর বতরমান অবংা
 সরমার মম রসসংান সিি, আয় বিি, অথ র্ নিতম �বিি অজরন তথা দাির�য িবেমাচন এবস সামািজম

অ�গিত আনয়েন এসএমই খােতর অবদানেম �ীকিত িদেয়েছ
 সারােদেশ ৭.৮ িমিলয়ন অথ র্ নিতম �িত�ান রেয়েছ (কুর- ৮৭.৫২%, মাইে�া- ১.৩৩%, ��-

১০.৯৯%, মাঝাির- ০.০৯%, বহৎ- ০.০৭%)
 েদেশর েমাট অথ র্ নিতম �িত�ােনর �ায় ৯৯ শতাসশই এসএমই খােতর অ�ভ র� (কুরসহ)
 এসএমই খােত (কুর িশ�সহ) �ায় ২১ িমিলয়ন জনবল �তয� ও পেরা�ভােব মম ররত আেছ
 এ সমল �িত�ান ৭০-৮০% িশ� মম রসসংােনর �বংা মের থােম
 শতমরা ৭০ ভাগ এসএমই �িত�ান প�ী এলামায় (rural area) অবিংত

[উৎস: বাসলােদশ অথ র্ নিতম সমী�া-২০১৩]
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উে�খেো� এসএমই খাত

[উৎস: জাতীয় িশ�নীিত-২০১৬]
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উ� অ�ািবমার খাত
১। কিষ/খা� �ি�য়াজাতমর� এবস কিষ ে�পািত ��তমারী
িশ�
২। ৈতরী েপাষাম িশ�
৩। আইিসু/সফটওয়যার িশ�
৪। ঔষব িশ�
৫। চামড়া ও চামড়াজাত প� িশ�
৬। লাইট ইি�িনয়ািরস িশ�
৭। পাট ও পাটজাত িশ�

অ�ািবমার�া� খাতসমহ
১। �াি�ম িশ�
২। পিরেবশস�ত জাহাজ পন:�ি�য়ামর� িশ�
৩। পে রটন িশ�
৪।  িহমািয়ত মৎ� িশ�
৫। েহাম েট�টাইল সাম�ী িশ�
৬। নবায়নেো� শি� (েসালার পাওয়ার ও উই� িমল)
৭। অেটােমাবাইল ��ত ও েমরামতমারী িশ�
৮। হ� ও মাুিশ�
৯। িবদযৎ সা�য়ী ে�পািত/ইেলম�িনম ে�পািত িনম রা�/ইেলম�িনম েমেটিরয়াল উ�য়ন
১০। জেয়লারী
১১। েখলনা
১২। �সাবনী ও টয়েলি�জ
১৩। েভষজ ঔষব িশ�
১৪। আগর িশ�
১৫। আসবাবপ� িশ�
১৬। হাসপাতাল ও ি�িনম



নীিতমালায় অ�ািবমার�া� িবষয়সমহ

১। অথ র �াি�র সেোগ (Access to Finance)
২। �যি� ও উ�াবেনর সেোগ (Access to Technology & Innovation)
৩। বাজার �েবেশর সেোগ (Access to Market)
৪। উপয� িশ�া ও �িশ�ে�র সেোগ (Access to Education & Training)
৫। �বসা সহায়ম েসবা �াি�র সেোগ (Access to Business Support Services)
৬। �েয়াজনীয় ত� �াি�র সেোগ (Access to Information)
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এসএমই নীিতমালা-২০১৯ এর অন�তা (Uniqueness)

 ১১ু সিনিদ রি েমৗশল িনব রার� মরা হেয়েছ

 িনয়�ে�র েচেয় উ�য়েনর ওপর গুর েদওয়া হেয়েছ

 সাবার� মাে র�েমর পাশাপািশ সিনিদ রি মাে র�েমর ওপর েবিশ েজার েদওয়া হেয়েছ

 সময়াবি মম রপিরম�না (জলাই ২০১৯ েথেম জন ২০২৪) অ�ভ র� মরা হেয়েছ

 সমল সরমাির ও েবসরমাির �িত�ােনর সােথ সমি�তভােব মাে র�ম পিরচালনার ওপর েজার েদওয়া

হেয়েছ
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নীিতমালা বা�বায়েন েমৗশলগত ল�য
এসএমই নীিতমালা ২০১৯ এ বি� রত িভশন, িমশন, ল�য এবস উে�ে�র সােথ স�িত েরেখ েদেশর এসএমই খােতর 
উ�য়েন িনে�া� ১১ ু েমৗশলগত ল�য িনব রার� মরা হেয়েছ: 
১। �বসা ও িবিনেয়াগ পিরেবশ এবস �ািত�ািনম মাঠােমার উ�িতসাবন
২। �ািত�ািনম অথ রায়ন সিববা �াি�েত এসএমই খােতর সেোগ বিি
৩। �িতেোিগতা স�মতা বিি এবস এসএমই প� বা েসবার বাজার �েবেশ সহায়তা
৪। এসএমই �বসা সহায়ম েসবা, �� �য় ও �� সমেয় �াট র-আপ সহায়তা �দান
৫। এসএমই �া�ারিভি�ম িবজেনস েনটওয়ােমরর উ�য়ন ও স�সার�
৬। আইিসু ও অ�া� �যি�র �বহার বিি
৭। উে�া�ােদর দ�তা উ�য়নমলম িশ�া ও �িশ�� মম র্ িচর �সার
৮। নারী উে�া�া উ�য়নিভি�ম মম র্ িচর �সার ও িবেশষািয়ত েসবা �দান
৯। এসএমই খাতেম বহৎ িশে�র সসেোগ-িশ� িহেসেব �িত�া এবস এসএমই পে�র সর�া �দান
১০। পিরেবশবা�ব িশ� �িত�া এবস বজরয �বংাপনায় এসএমই েদর স�মতা উ�য়ন; এবস
১১। এসএমই পিরসস�ানেম �ািত�ািনম রপ �দান এবস গেবষ�া ও উ�য়ন মাে র�ম পিরচালনা
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অ�ায়-৩: �েয়াগ ও পিরিব
 িজিডিপেত এসএমই খােতর মাি�ত অবদান বিি ও দাির�য িনরসেনর িনিম� সরমাির ও

�ি�খােতর সমি�ত �েচিার ওপর েজার েদওয়া হেয়েছ

 জাতীয় িশ�নীিত ২০১৬ এবস তদপরবত� ��ীত িশ�নীিতেত সস�ািয়ত কুর, মাইে�া, �� ও

মাঝাির িশ� এসএমই নীিতমালা ২০১৯ এর আওতাভ� হেব

 পরবত� এসএমই নীিতমালা ��ীত না হওয়া পে� এ নীিতমালার মাে রমািরতা অ�াহত থামেব তেব

সময়াবি মম রপিরম�না সমেয় সমেয় পিরবতরন এবস পিরবব রন মরা োেব
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অ�ায়-৪: নীিত েমৗশল পিরবী�� ও ম�ায়ন
জাতীয় এসএমই উ�য়ন পিরষদ (এনএসিডিস)
 এসএমই উ�য়েন সরমােরর অ�ীমার বা�বায়েন সেব রা� নীিত িনব রার�ী মিমু
 মাননীয় িশ�ম�ী ৩৩ সদ� িবিশি এ পিরষেদর সভাপিত িহেসেব দািয়র পালন মরেবন
 িশ� ম��ালেয়র সসি�ি অিতির� সিচব সদ� সিচব িহেসেব দািয়র পালন মরেবন
জাতীয় এসএমই টা�েফাস র
 িশ� ম��ালেের িসিনয়র সিচব/সিচব ২৩ সদ� িবিশি এসএমই টা�েফােস রর সভাপিত িহেসেব দািয়র পালন 

মরেবন 
 িশ� ম��ালেয়র এসএমই অিবশাখার সসি�ি যুসিচব সদ� সিচব িহেসেব দািয়র পালন মরেবন
ওয়ািমরস মিমু
 এসএমই খােতর উ�য়েনর জ� িবিভ� গুরু� র িবষেয়র ওপর মেয়মু ওয়ািমরস মিমু গঠন মরা হেব
 এসএমই টা�েফােস রর সভায় গহীত িসিাে�র িভি�েত ওয়ািমরস মিমুসমেহর সদ� িনব রার� মরা হেব
মািরগির মিমু
 এসএমই অিবশাখার দািয়র�া� অিতির� সিচব এর েনতের িবষয়িভি�ম পে রােলাচনা ও সিনিদ রি 

��াব/সপািরশ ��য়েনর জ� িশ� ম��ালয় মতরম এম বা এমািবম মািরগির মিমু গঠন মরা হেব
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জাতীয় এসএমই টা�েফাস র

 এসএমই নীিতমালা-২০১৯ এ ��ািবত উে�াগসমেহর অ�ািবমার িনব রার� ও মম রপিরম�না
পে রােলাচনা মরার মাে রমরী মিমু হে� জাতীয় এসএমই টা�েফাস র

 �িত িতনমাস অ�র জাতীয় এসএমই টা�েফােস রর সভা অনি�ত হেব
 এসএমই খােতর বতরমান ও ভিব�ৎ অনস�ান এবস �িত পাচ বছর অ�র এসএমই নীিতমালা

হালনাগাদমরে�র দািয়র টা�েফােস রর ওপর �� থামেব
 নীিতমালা পোেলাচনা, পনম র�ায়� এবস িব�মান পদে�পসমেহর সম�েয়র িবষেয় িসিা� িনেব

টা�েফাস র
 টা�েফাস র �েয়াজনীয় �ি� বা সসংা �বানেম েমা-অ� বা সভায় অসশ�হে�র জ� আম�� জানােত

পারেব

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ১১



জাতীয় এসএমই টা�েফাস র

মম রপিরিব
১। ওয়ািমরস মিমুসমহ �দ� সপািরশমালা পে রােলাচনা, পদে�প �হ� এবস এনএসিডিসেম সপািরশ
�দান
২। িশ� ম��ালয়, িবিসম, বাসলােদশ �াসম, এসএমই ফাউে�শন ও অ�া� সসি�ি �িত�ানসমেহর
মম রমা� পে রােলাচনা ও পনম র�ায়�
৩। এসএমই ত�ভা�ার ও শমারীর অ�গিত এবস বাসলােদেশর অথ রনীিতেত এসএমই খােতর অবদান
পে রােলাচনা
৪। �ািত�ািনম সস�ােরর সপািরশ, এসএমই উ�য়ন তহিবল এবস বােজট বরাে�র উৎস িচি�তমর�
৫। অসশীজনেদর মে� সম�য় সাবন এবস িবরাজমান মতপাথ রময িনরস�
৬। িবিভ� সরমাির ও েবসরমাির �িত�ােনর েফামাল পেয়� মম রমতরা িনব রার�

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ১২



এসএমই নীিতমালা ২০১৯ বা�বায়েন ওয়ািমরস মিমু

সাতু (৭) ওয়ািমরস মিমু

১। �বসা পিরেবশ উ�য়ন সস�া� মিমু

২। এসএমই দ�তা উ�য়ন মিমু

৩। এসএমই অথ রায়ন সস�া� মিমু

৪। আইিসু ও �যি� উ�য়ন সস�া� মিমু

৫। এসএমই প� বাজারজাতমর� সস�া� মিমু

৬। নারী উে�া�া উ�য়ন সস�া� মিমু

৭। পিলিস অযাডেভােমিস, গেবষ�া ও এসএমই ত� ভা�ার/েডটােবইজ সস�া� মিমু

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ১৩



অ�ায়-৫: সময়াবি মম রপিরম�না

বা�বায়নমাল: জলাই ২০১৯ েথেম জন ২০২৪

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ১৪

েমৗশলগত ল�য েমৗশলগত হািতয়ার মাে র�ম সস�া (১৩৬ ু)

��েময়াদী
(১ বছর)

ম�েময়ািদ
(২-৩ বছর)

দীঘ রেময়ািদ
(৪-৫ বছর)

১১ ু ৬০ ু ১১ ু ৬৭ ু ৫৮ ু



�� েময়াদী (জলাই ২০১৯ েথেম জন ২০২০) মাে র�ম

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ১৫

�ম মাে র�ম বা�বায়নমারী সসংা

১। এসএমই নীিত েমৗশলসমহ বা�বায়েন িবিসম ংানীয় পে রােয় (িবভাগ,
েজলা/উপেজলা) এসএমইএফ এর সােথ ফযািসিলুজ েশয়ার মরা

িবিসম ও এসএমইএফ

২। িবিসম মতরম িনজ মাে রালেয় এমু েম�ীয় ওয়ান �প েসবা েম� ংাপন এবস 
েজলা পে রােয়র অ� সব ওয়ান �প েসবা েমে�র মম রমাা সম�য়মর�

িবিসম

৩। ইনিমউেবটেরর উ�য়ন ও �বংাপনার জ� পিলিস গাইডলাইন ৈতির এবস �� 
সমেয় তা চড়া�মর�

এসএমইএফ

৪। �া�ারসমেহর উ�য়ন চািহদা িনরপ�ুব রম িবিভ� উ�য়ন মাে র�ম পিরচালনা এসএমইএফ

৫। ই-মমােস রর জ� গাইডলাইন ৈতির 

আইিসু িবভাগ
�াসকত ওেয়ব েডােমইন এর মা�েম এসএমইেম সহায়তা৬

৭। এসএমই এর জ� �া� উইডথ িফ মমােনা

৮। ই-মমাস র সস�া� িবষেয় �িশ�� �দান 



�� েময়াদী (জলাই ২০১৯ েথেম জন ২০২০) মাে র�ম

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ১৬

�ম মাে র�ম বা�বায়নমারী সসংা

৯। �যা�াড র/ইউিনফম র �িশ�� মািরকলাম ৈতির মরা (এ ে�ে� িবএমইু ও 
িবুইিব মতরম িনব রািরত �যা�াড র অনসর� মরা েেেত পাের)

এনএসিডএ ও িশ�
ম��ালয়

১০। এনএসিডএ এর গাইডলাইেনর আেলােম �িশ�� মািরকলাম ও মম র্ িচর সম�য় 
সাবন ও তদারিম মরার লে�য অিতির� সিচব, িশ� ম��ালেয়র েনতের 
ি�য়ািরস মিমু গঠন 

িশ� ম��ালয়

১১। এসএমই সসি�ি সমল �িশ�� ইনি�ুউেটর এমু ত�ভাাার ৈতির মরা এবস 
তা এসএমই ওেয়বসাইেট �মাশ

এসএমই অিবশাখা, 
িশ� ম��ালয়



অ�ায়-৬: নীিতমালা বা�বায়ন েমৗশল

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ১৭

েমৗশলগত ল�য েমৗশলগত হািতয়ার �বান বা�বায়নমারী

েমৗশলগত ল�য-১
�বসা ও িবিনেয়াগ 
পিরেবশ এবস 
�ািত�ািনম মাঠােমার 
উ�িতসাবন

 এসএমই �বসা পিরচালনায় আইিন
ও �শাসিনম শতর সহজীমর�

 মর �বংা সহজীমর� ও
েৌি�মীমর�

 র�ািনমখী এসএমই খাতেম 
িবিনেয়াগ ও রাজ� �ে�াদনা �দান

 �ািত�ািনম মাঠােমার মে� সম�য়
েজারদারমর�; এবস

 িবিসম, এসএমই ফাউে�শন এবস
এসএমই সসি�ি ে�ড বিড
শি�শালীমর�

১। িশ� ম��ালয়
২। ংানীয় সরমার িবভাগ এবস � � দ�র
৩। জাতীয় রাজ� েবাড র
৪। বাসলােদশ �াসম
৫। িবিসম
৬। এসএমই ফাউে�শন



নীিতমালা বা�বায়ন েমৗশল চলমান

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ১৮

েমৗশলগত ল�য েমৗশলগত হািতয়ার �বান বা�বায়নমারী

েমৗশলগত ল�য-২
�ািত�ািনম অথ রায়ন সিববা
�াি�েত এসএমই খােতর
সেোগ বিি

 এসএমই অথ র �াি� সেোগ বিির জ� 
েটমসই ও মাে রমর �ািত�ািনম �বংা 
গেড় েতালা

 উ�াবনীমলম এসএমই অথ রায়েন
সহায়তা মরা ও এসএমই �াসম ংাপন

 ে�িডট েহালেসিলস ে�া�াম 
শি�শালীমরে�র মা�েম সহজশেতর ও 
��সেদ ঋ��দান;

 পনন অথ রায়ন �ীম শি�শালী মরা
 এসএমই ে�িডট �ারাি� ফা�

চালমর�

১। িশ� ম��ালয়
২। অথ র িবভাগ
৩। বাসলােদশ �াসম
৪। আইিসিব
৫। এসএমই ফাউে�শন
৬। িবিসম



নীিতমালা বা�বায়ন েমৗশল চলমান

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ১৯

েমৗশলগত ল�য েমৗশলগত হািতয়ার �বান বা�বায়নমারী

েমৗশলগত ল�য-৩
�িতেোিগতা স�মতা বিি 
এবস এসএমই পে�র বাজার 
�েবেশ সহায়তা

 এসএমই পে�র গ�গতমান সসর�ে� �েয়াজনীয় 
মাে র�ম পিরচালনা মরা

 এসএমই েদর �িতেোিগতা স�মতা বিির জ�
�িশ�ে�র �বংা মরা

 নতন বাজার িবে�ষ� িবষেয় পরামশ র ও ত� েসবা
 র�ািন বাজাের এসএমই প� �েবেশর সেোগ বিি
 উপেজলা, েজলা, িবভাগীয় ও জাতীয় পে রােয় এসএমই

প� েমলা আেয়াজন
 আ�িলম এসএমই প� �দশ রনী েম� ংাপন মরা
 জাতীয় এসএমই উে�া�া পর�ার �দান মরা

১। ংানীয় �শাসন
২। এসএমইএফ
৩। িবিসম
৪। এনিপও



নীিতমালা বা�বায়ন েমৗশল চলমান

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ২০

েমৗশলগত ল�য েমৗশলগত হািতয়ার �বান বা�বায়নমারী

েমৗশলগত ল�য-৪
এসএমই �বসা সহায়ম 
েসবা, �� �য় ও �� সমেয় 
�াট র-আপ সহায়তা �দান

 মম খরেচ ও �� সমেয় �াট র আপ/নতন �বসা 
�িত�ায় সহায়তা �দান

 অনলাইন/িডিজটাল �বংা চালর মা�েম �াট র-আপ
�ি�য়া সহজলভয মরা

 ওয়ান �প েসবােম� �িত�ার মা�েম �াট রআপ 
িনি�ত মরা

 এসএমই ওেয়বসাইট ৈতরীর মা�েম উে�া�ােদর
জ� �বসা সহায়ম েসবা বিি মরা

 স�াবনাময় উে�া�ােদর জামানতিবহীন ঋ� �দান

১। আইিসু িবভাগ
২। � � দ�র
৩। িবিসম
৪। এসএমইএফ
৫। িবডা



নীিতমালা বা�বায়ন েমৗশল চলমান

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ২১

েমৗশলগত ল�য েমৗশলগত হািতয়ার �বান বা�বায়নমারী

েমৗশলগত ল�য-৫
এসএমই �া�ারিভি�ম 
উে�াগ েনটওয়ােমরর উ�য়ন 
ও স�সার�

 িবিসম িশ�নগরী এবস এসএমই �া�ারসমেহ 
অবমাঠােমাগত সিববািদর উ�িত সাবন

 িশ�নগরী এবস �া�ারসমেহ ইনিমউেবশন েস�ার ও 
মমন ফযািসিলু েস�ার ংাপন

 �া�ারসমেহর উ�য়ন চািহদা িনরপ�ুব রম �া�ার 
উ�য়ন ও �বসা েনটওয়ােমরর �সার ঘটােনা

 িশ�নগরী এবস �া�ােরর স�াবনাময় উে�া�ােদর
জামানতিবহীন িসে�ল িডিজট হাের অথ রায়ন

 উে�া�া ও মম�েদর দ�তা ও স�মতা বিি

১। ংানীয় �শাসন
২। অথ র িবভাগ
৩। বাসলােদশ �াসম
৪। িবিসম
৫। এসএমইএফ



নীিতমালা বা�বায়ন েমৗশল চলমান

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ২২

েমৗশলগত ল�য েমৗশলগত হািতয়ার �বান বা�বায়নমারী

েমৗশলগত ল�য-৬
আইিসু ও অ�া� �যি�র 
�বহার বিি

 এসএমই েদর স�মতা উ�য়েন আধিনম,
পিরেবশবা�ব ও �ালািন সা�য়ী �যি�র �সার ও
�বহার

 এসএমই েদর ই-মমাস রিভি�ম �বসা স�সারে�
সহায়তা �দান

 আইিসুিভি�ম সহায়তা �দােনর মা�েম এসএমই 
েদর নতন �যি� �হ�, �বহার ও উ�াবেন সহায়তা

 �যি� ও ইেনােভশন ইনিমউেবটর ংাপন

১। িশ� ম��ালয়
২। আইিসু িবভাগ
৩। িবিসএসআইআর
৪। িবটাম
৫। এনিপও
৬। িবিসম
৭। এসএমইএফ



এসএমই নীিতমালা বা�বায়ন েমৗশল চলমান

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ২৩

েমৗশলগত ল�য েমৗশলগত হািতয়ার �বান বা�বায়নমারী

েমৗশলগত ল�য-৭
এসএমই উে�া�ােদর 
দ�তা উ�য়নমলম িশ�া ও 
�িশ�� মম র্ িচর �সার

 এসএমই খােতর জ� উপয� �বসা �িশ�� মম র্ িচ 
��য়ন ও বা�বায়ন

 �যা�ারডাইজড �িশ�� মিডউল ও মািরকলাম ৈতির
 এসএমই সসি�ি সমল �িশ�� ইনি�ুউেটর

ত�ভা�ার ৈতরী
 �িশ�� �িত�ানগেলার মে� মাে রমর পার�ািরম 

েোগােোগ ও সহেোিগতা বিি
 নতন উে�া�া ও �বসা-উে�াগ উ�য়ন িবষয়ম

মম র্ িচ পিরচালনা মরা
 এসএমই �িশ�� �িত�ানসমেহর স�মতা বিি
 �িশ�� মম র্ িচর ম�ায়ন
 এসএমই �িশ�� ি�য়ািরস মিমু গঠন

১। িশ� ম��ালয় ও
এনএসিডএ
২। আইিসু িবভাগ
৩। িবিসম
৪। এসএমইএফ
৫। এনিপও
৬। ই�াি� ি�ল
মাউি�লসমহ



নীিতমালা বা�বায়ন েমৗশল চলমান

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ২৪

েমৗশলগত ল�য েমৗশলগত হািতয়ার �বান বা�বায়নমারী

েমৗশলগত ল�য-৮
নারী উে�া�া উ�য়নিভি�ম 
মম র্ িচর �সার ও 
িবেশষািয়ত েসবা �দান

 নারী উে�া�ােদর স�মতা ও দ�তা বিির লে�য 
িবেশষািয়ত �িশ�ে�র �বংা �হ�

 নারী উে�া�ােদর জ� ঋ� �বাহ বিি ও িবেশষািয়ত
ঋে�র �বংা

 নারী উে�া�া উ�য়ন তহিবল গঠন
 উই�ান েচ�ার এবস সসি�ি ে�ডবিডসমেহর 

�ািত�ািনম স�মতা বিি
 পর�ার এবস বি� �দােনর মা�েম নারী উে�া�ােদর 

উ�ুিমর�

১। মিহলা ও িশশ
িবষয়ম ম��ালয়
২। বাসলােদশ �াসম
৩। িবিসম
৪। এসএমইএফ
৫। ি�ু



নীিতমালা বা�বায়ন েমৗশল চলমান

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ২৫

েমৗশলগত ল�য েমৗশলগত হািতয়ার �বান বা�বায়নমারী

েমৗশলগত ল�য-৯
এসএমই খাতেম বহৎ 
িশে�র সসেোগ-িশ� 
িহেসেব �িত�া এবস 
এসএমই পে�র সর�া
�দান

 এসএমই খাতেম বহৎ িশে�র সসেোগ-িশ� িহেসেব 
গেড় েতালা

 সাব-ম�াি�স এর মা�েম এসএমই খােতর উ�য়ন
 আ�জরািতম সাু রিফেমশন েপেত সহায়তা �দান
 এসএমই প� সর�ায় উ�ুিমর� এবস সহায়তা �দান

১। িশ� ম��ালয়
২। িসিপুইউ
৩। িবএসুআই
৪। িডিপিডু
৫। িবিসম
৬। এসএমইএফ



নীিতমালা বা�বায়ন েমৗশল চলমান

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ২৬

েমৗশলগত ল�য েমৗশলগত হািতয়ার �বান বা�বায়নমারী

েমৗশলগত ল�য-১০
পিরেবশবা�ব িশ� �িত�া
ও িশ� বজরয �বংাপনায়
এসএমই েদর স�মতা
উ�য়ন

 পিরেবশ বা�ব িশ� �িত�ায় এসএমই েদর
উৎসািহতমর� এবস �েয়াজনীয় �িশ�� �দান

 িশ� বজরয �বংাপনায় এসএমই েদর স�মতা বিিেত
�িশ�� ও �ে�াদনা �দান

 পিরেবশ বা�ব িশ� �যি�র উ�য়ন এবস �বহার 
বিি

 বজরয পনন�ি�য়াজাতমর� িশ� �িত�ায় এসএমই
েদর সহায়তা �দান

১। পিরেবশ অিবদ�র
২। বাসলােদশ জলবায়
পিরবতরন �া�
৩। িবিসএসআইআর
৪। িবটাম
৫। িবিসম
৬। এসএমইএফ



নীিতমালা বা�বায়ন েমৗশল চলমান

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ২৭

েমৗশলগত ল�য েমৗশলগত হািতয়ার �বান বা�বায়নমারী

েমৗশলগত ল�য-১১

এসএমই পিরসস�ানেম

�ািত�ািনম রপ �দান এবস

গেবষ�া ও উ�য়ন মাে র�ম

পিরচালনা

 জাতীয় অথ রনীিতেত এসএমই খােতর অবদােনর সিম 

পিরসস�ান িনরপ�

 এসএমই সসি�ি িবিভ� ্চম/পিরসস�ােনর িনয়িমত

হালনাগাদমর�

 এসএমই খােতর সােথ সসি�ি িবিভ� িবষেয়র ওপর 

গেবষ�া মাে র�ম পিরচালনা

 গেবষ�ার মা�েম এসএমই সস�া� িবিভ� বই ও

িডের�ির �মাশ

১। িশ� ম��ালয়
২। িবিবএস
৩। ইিপিব
৪। িবিসম
৫। এসএমইএফ



�বান বা�বায়নমারী/বা�বায়ন সহেোগী সসংা

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ২৮

সািব রম বা�বায়নমারী �বান বা�বায়নমারী সহেোিগ বা�বায়নমারী

১। িবিসম
২। এসএমইএফ

ম��ালয়
১। িশ� ম��ালয়
২। মিহলা ও িশশ িবষয়ম ম��ালয়

সরমাির িবভাগ
১। ংানীয় সরমার িবভাগ
২। � � দ�র
৩। ংানীয় �শাসন
৩। অথ র িবভাগ
৪। আইিসু িবভাগ

অিবদ�র
১। পিরেবশ অিবদ�র
২। বাসলােদশ জলবায় পিরবতরন �া�

১। �বানম�ীর মাে রালয়
২। এনএসিডএ সিচবালয়,

ম��ালয়
১। িশ� ম��ালয়
২। পররা� ম��ালয়
৩। বাি�জয ম��ালয়
৪। মিহলা ও িশশ িবষয়ম ম��ালয়

সরমাির িবভাগ
১। মি�পিরষদ িবভাগ
২। আিথ রম �িত�ান িবভাগ
৩। অথ র িবভাগ
৪। আইিসু িবভাগ
৫। মা�াসা ও মািরগির িশ�া িবভাগ
৬। এলিজআরিড



বা�বায়নমারী/বা�বায়ন সহেোগী সসংা চলমান

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ২৯

সািব রম বা�বায়নমারী �বান বা�বায়নমারী সহেোিগ বা�বায়নমারী

সরমাির সসংা
১। এনিবআর
২। এনিপও
৩। িবডা
৪। িবিসএসআইআর
৫। িসিপুইউ
৬। িবএসুআই
৭। িডিপিডু
৮। িবিবএস
৯। র�ািন উ�য়ন বযেরা
১০। িবটাম
১১। ি�ু
১২। এনএসিডএ
১৩। িসিপুইউ

সরমাির সসংা
১। িবিসম
২। এসএমইএফ
৩। িবিসএসআইআর
৪। িবএসুআই
৫। িবিবএস
৬। িবটাম
৭। র�ািন উ�য়ন বযেরা
৮। ি�ু
৯। িবএফুআই
১০। িবআইএম
১১। িবএমইু
১২। িবুইিব

মিমশন
১। বাসলােদশ িসিমউিরুজ অযা� এমেচ� মিমশন



বা�বায়নমারী/বা�বায়ন সহেোগী সসংা চলমান

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ৩০

সািব রম বা�বায়নমারী �বান বা�বায়নমারী সহেোিগ বা�বায়নমারী

�াসম
১। বাসলােদশ �াসম
২। আইিসিব

ই�াি� মাউি�ল
১। ই�াি� ি�ল মাউি�লসমহ

মাউি�ল
১। িবিসিস

িশ�া �িত�ান
বেয়ট,   

�াসম
১। বাসলােদশ �াসম
২। বাি�িজযম �াসমসমহ,

এনিজও 
�াম



বা�বায়নমারী/বা�বায়ন সহেোগী সসংা চলমান

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ৩১

সািব রম বা�বায়নমারী �বান বা�বায়নমারী সহেোিগ বা�বায়নমারী
�বসা/বািনজয সসগঠন
১। এফিবিসিসআই
২। নািসব
৩। িবিসআই
৪। বাসলােদশ েচ�ার অব ই�াি�জ
৫। িবিসিসআই
৬। ডি�উইএিব
৭। ংানীয় অযেসািসেয়শন
৮। েবিসস
৯। িবেমএমইএ
১০। িবিজএমইএ
১১। �া�ার অযােসািসেয়শন
১২। এসএমই উইেমন অযােসািসেয়শন
১৩। েচ�ারসমহ
১৪। ে�ড বিডজ



অ�ায়-৭: েমৗশল বা�বায়ন: ম� �িত�ানসমেহর ভিমমা

সরমােরর ভিমমা

১। সহায়ম অনুল পিরেবশ সিি এবস অবমাঠােমাগত সিববািদ বিির জ� �েয়াজনীয় সহায়তা �দান

২। �ািত�ািনম অথ রায়ন সিববা �াি�র সেোগ বিি

৩। েবসরমাির খােতর সােথ অসশীদািরর

৪। মম রপিরম�না বা�বায়নমারী �বান এবস গুরু� রসসংাসমেহর অনুেল এসএমই উ�য়ন তহিবল বরা�

৫। নীিতমালার বা�বায়েন েনতর েদওয়া এবস এসএমই উ�য়েন জাতীয় ও আ�জরািতম অসশীজনেদর মােছ

এসএমই উ�য়ন মাে�ম তেল বরার �েচিা অ�াহত রাখা

িশ� ম��ালেয়র ভিমমা

 সািব রম পিরবী�ন

 এসএমই িশ� সস�া� ত� �াসম �িত�ামর�

 এসএমই সসি�ি �িত�ানগেলার মাে র�েমর সম�য় সাবন

এসএমই নীিতমালা ২০১৯ ৩২



েমৗশল বা�বায়ন: ম� �িত�ানসমেহর ভিমমা চলমান

বা�বায়নমারী সসংা: িবিসম, এসএমই ফাউে�শন এবস সসি�ি ে�ডবিডসমহ

 এসএমই নীিতমালা ২০১৯ এ বি� রত েমৗশলগত ল�সমহ ও মম রপিরম�না সািব রম বা�বায়েনর 

দািয়র িবিসম এবস এসএমই ফাউে�শেনর ওপর �� থামেব

 িবিসম িনজ� েমৗশলগত মম রপিরম�না ��তুব রম িশ� ম��ালেয়র অনেমাদন �হ� মের সহেোগী

বা�বায়নমারী সসংার সম�েয় বা�বায়ন মরেব

 এস এম ই ফাউে�শন িনজ� েমৗশলগত বাৎসিরম মম রপিরম�না ��তুব রম িশ� ম��ালয়েম

অবিহত মের সহেোগী বা�বায়নমারী সসংার সম�েয় বা�বায়ন মরেব

 িশ� ম��ালয় িনয়িমতভােব িবিসম ও এসএমই ফাউে�শেনর মাে র�মসমেহর বা�বায়ন অ�গিত

পিরবী�� ও ম�ায়ন মরেব এবস সরমাির আিথ রম ও অ�া� সহেোিগতার �বংা মরেব
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েমৗশল বা�বায়ন: ম� �িত�ানসমেহর ভিমমা চলমান

অ�া� সসংার সােথ সম�য়

 এসএমই ফাউে�শন ও িবিসম মাে রমর সহেোিগতামলম পিরেবশ সিি মরেব

 অিব�ম বা এমই মােজর  যগপৎ সসঘটন এড়ােত ও �য় মমােত অ�া� সসি�ি সরমাির ও

েবসরমাির �িত�ােনর সােথ সম�য় মের মাে র�ম পিরচালনা

 এসএমই উ�য়েনর সােথ সসি�ি িবিভ� েবসরমাির �িত�ান এবস সসি�ি অ�া� অযােসািসেয়শন ও

েচ�ারসমেহর সােথ মাে রমর সহেোিগতামলম মাে র�ম িনি�ত মরা হেব
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